
MAPECRETE STAIN PROTECTION 

Speciális szerves polimer alapú, egykomponensű impregnálószer, mely folttaszítóvá teszi a 

betonfelületeket. 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

A Mapecrete Stain Protection használata során a beton- és cementalapú felületek 

hatékonyan ellenállnak a foltosodásnak. 

A Mapecrete Stain Protection nem befolyásolja a kezelt felületek esztétikai megjelenését. 

Ezen tulajdonságának köszönhetően különböző környezetben, igen széleskörűen 

alkalmazható, különösen a kereskedelmi létesítményekben, mint pl.: kereskedelmi- és 

elosztóközpontok padlóburkolatának tervezése- vagy felújításakor. 

A Mapecrete Stain Protection különösen javasolt porózus, vagy csiszolt betonfelületen, 

ezen kívül alkalmazható cementesztrichek, illetve csiszolt és polírozott terrazzo-típusú, 

természetes és mesterséges adalékanyagokkal készült ipari padlózat esetében is.  

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSOK 

 Csiszolásnak is alávetett betonfelületek impregnálása. 

 Beltéri ipari betonpadlózat impregnálása, különösen az élelmiszeripari szektorban 

mint pl.: bevásárlóközpontok, élelmiszerdiszkontok, áruraktárak. 

 Beltéri ipari betonpadlók impregnálása pl.: szupermarketek. 

 Csiszolt, természetes vagy mesterséges adalékanyagokkal készült, terrazzo-

technikával kialakított padlózat impregnálása. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

A Mapecrete Stain Protection szilán bázisú, egykomponensű, vizes diszperziójú 

impregnálószert, melyet a MAPEI kutatólaboratóriumában fejlesztették ki. 

A Mapecrete Stain Protection olaj- és víztaszító tulajdonságainak köszönhetően nagyon 

hatékony védelmet nyújt az élelmiszeripari szektorban gyakran előforduló foltok ellen (olaj, 

ecet, kávé, üdítő) beton- és cementalapú padlózatok esetében. 

A Mapecrete Stain Protection nagyon jól behatol a kevésbé porózus felületekbe is úgy, 

hogy annak küllemét nem befolyásolja. 

Különleges összetevőinek köszönhetően kitűnően behatol a kezelendő felületbe, ám nem 

képez azon filmszerű bevonatot. 

A Mapecrete Stain Protection kismértékben szilárdítja is a kezelt felületet, és könnyebbé 

teszi annak tisztántartását. 

  



 

ELŐNYÖK 

 Kitűnő folttaszító tulajdonság a folyadékokkal és olajokkal szemben. 

 Jól behatol a mikrorepedésekbe is. 

 Nem befolyásolja a felület küllemét. 

 Kisebb mértékben szilárdítja is a felületet. 

 Oldószermentes. 

 Vizes diszperziójú. 

 Környezet-kompatibilis. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 

 Ne alkalmazza a Mapecrete Stain Protection-t poros, leváló vagy nem megfelelően 

szilárd felületeken. 

 Ne alkalmazza a Mapecrete Stain Protection-t zsírral-, olajjal- vagy zsaluleválasztó 

folyadékkal szennyezett felületeken. 

 Ne alkalmazza a Mapecrete Stain Protection-t nem megfelelő ideig érlelt 

betonfelületeken. 

 A Mapecrete Stain Protection alkalmazása előtt győződjön meg róla, hogy a 

kezelendő felület egyenletesen száraz-e, és nincsenek-e a felületen nedvesség 

maradványok, vagy pangó víz. 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

ALJZATELŐKÉSZÍTÉS 

A betonfelület legyen megfelelően szilárd, tökéletesen tiszta, száraz, portól- olajtól- zsírtól- 

és zsaluleválasztó folyadéktól mentes. 

Győződjön meg róla, hogy az új betonfelületek megfelelően érleltek-e.  

Az esetleges cementtej maradványokat mechanikus úton távolítsa el a kezelendő felületről. 

FELHORDÁS 

A Mapecrete Stain Protection-t hordja fel közvetlen a kezelendő felületre egyetlen rétegben 

airless szórással, vagy ecsettel. 

A száradási idő a kezelt felület porózusságának függvényében változhat (irányadó száradási 

idő: hőmérséklettől és páratartalomtól függően 1-2 óra). 

A Mapecrete Stain Protection optimális hatását a felhordás után kb. 24 órával éri el. 

Az előkészítés és bedolgozás során betartandó biztonsági előírások 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

  



TISZTÍTÁS 

Az előkészítéshez és a felhordáshoz használt eszközökről a Mapecrete Stain Protection 

közvetlen a használat után vízzel lemosható, de száradás után az anyag csak mechanikus 

úton távolítható el. 

ANYAGSZÜKSÉGLET 

0,08-0,2 kg/m2 a beton nedvszívó képességének függvényében. 

KISZERELÉS 

25 kilós hordó 

ELTARTHATÓ 

A Mapecrete Stain Protection száraz, hűvös helyen, eredeti bontatlan csomagolásban, 

+12⁰C és +30⁰C közötti környezeti hőmérsékleten 12 hónapig eltartható. 

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK 

FIGYELMEZTETÉS 

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a 

megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási 

területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő 

munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, 

akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a 

termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és 

tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére 

vállalunk garanciát. 

MEGJEGYZÉS: CSAK SZAKSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA 

  



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) 

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK 

Szín:      átlátszó 

Állag:      folyékony 

Sűrűség (g/cm3)    0,9 

Szárazanyag-tartalom (%)   2,43 

Brookfield viszkozitás 

(1-es keverőszár-100 fordulat)(mPa.s) 15 

1999/45/CE szerinti veszélyességi  

osztályozása:      

Eltartható: Száraz helyen, +12⁰C és +30⁰C közötti környezeti 

hőmérsékleten eredeti bontatlan csomagolásban 12 

hónapig eltartható. 

Vámbesorolás: ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


